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Kalisz, 21 września 2021 r.

Pan

Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie,

W odpowiedzi  na  Pana  interpelację  w  sprawie  oświadczeń  majątkowych  pracowników
UMK wyjaśniam jak poniżej: 

Na podstawie art.  24h ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
złożenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o swoim stanie majątkowym zobowiązani są
jego  Zastępcy,  Sekretarz  Miasta  Kalisza,  Skarbnik  Miasta  Kalisza,  kierownik  jednostki
organizacyjnej Miasta Kalisza, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Kalisza. Na
mocy  powyższego  przepisu  nie  wszyscy  Naczelnicy  Wydziałów  czy  Kierownicy  Biur  są
zobligowani do składania ww. oświadczenia. Pracownik Urzędu Miasta Kalisza, któremu w trakcie
zatrudnienia, zostało udzielone upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu
Prezydenta jest zobowiązany do składania oświadczenia w terminach określonych w art. 24h ust. 5
ustawy o samorządzie gminnym. Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta nie udzielono takiego
upoważnienia  z  racji  charakteru  zadań  realizowanych  przez  kierowaną  komórkę  organizacyjną
Urzędu.

Ponadto  informuję,  iż  zgodnie  z  art.  24h  ust.  6  ustawy  o  samorządzie  gminnym
oświadczenie  majątkowe przechowuje  się  przez  6  lat.  Zgodnie  z  ww.  przepisem oświadczenia
majątkowe są udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jedynie przez ww. okres.
Dotyczy to  wszystkich  osób,  składających te  oświadczenia,  bez  względu na  to,  czy  są  jeszcze
pracownikami Urzędu, czy też nie.                                                                             

Z poważaniem,

                                                                                                             



Kalisz, dn. 14 września 2021 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie oświadczeń majątkowych naczelników UMK.

Jeden  z  zaangażowanych  społecznie  mieszkańców  Kalisza,  zwrócił  się  do  mnie  z
zastrzeżeniem,  że  oświadczenia  majątkowe  naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Miasta  nie  są
publikowane  w BIP,  tak  jak  pozostałych  naczelników.  Zdumiałem się,  że  to  nie  możliwe,  ale
sprawdziłem i faktycznie tak jest. Mój rozmówca zwrócił mi jeszcze uwagę, że brakuje także w
archiwum BIP  oświadczeń  naczelnika  WRM,  z  czasów gdy  był  jeszcze  naczelnikiem Wydziału
Edukacji, podczas gdy oświadczenia majątkowe jego następcy i obecnej naczelnik są. 

WRM jest obecnie bodaj największym wydziałem urzędu, który odpowiada za przygotowanie
wielkich inwestycji  oraz udzielanie zamówień publicznych na wielomilionowe kwoty. Proszę o
wyjaśnienia w tej sprawie, zarówno z punktu widzenia przepisów prawa, jak i transparentności
funkcjonowania urzędu i wydatkowania publicznych pieniędzy.

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


